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AÇIKLAMALAR 
ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif El Sanatları 

MODÜLÜN ADI Turistik ve Hediyelik Eşyalar  

MODÜLÜN TANIMI 

 Yeniliklere ve yöreselliğe uygun olarak kitap ayraçları, 

magnetler, anahtarlıklar tasarlama ve uygulayabilme ile ilgili 

bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.   

YETERLİLİK Prototip turistik ve hediyelik eşyalar yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç   

Gerekli ortam sağlandığında kitap ayracı, magnet ve anahtarlık 

yapımı konusunda bilgi sahibi olabilecek ve bunları uygulaya-

bileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Kitap ayraçları tasarlayarak uygulayabileceksiniz. 

2. Magnetler tasarlayarak uygulayabileceksiniz.  

3. Anahtarlıklar tasarlayarak uygulayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ve temiz ortam  

Donanım:  Düz dikiş makinesi, çalışma masası, sandalye, 

renkli kumaşlar ve keçeler, ütü, ütü masası ve yardımcı araç 

gereçler, kaynak kitaplar, elektronik bilgi kaynakları, süsleme 

malzemeleri,  modele uygun gereçler, silikon tabancası, 

yapıştırıcı çeşitli ürün katalogları, desen çizim araç gereçleri, 

kâğıtlar vb.     

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi değer-

lendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Yurdumuzun sahip olduğu doğal kaynakları, folklorik değerleri ve mahallî özellikleri 

taşıyan el sanatları ürünleri yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. El sanatlarının 

içinde ülkemizi tanıtmak amacıyla yapılanlar vardır. Hatırlamak amacı ile oyuncak, biblo, 

dokuma, magnetler, yöresel bebekler de tanıtım açısından önemli bir yer kaplamaktadır. Bu 

değerlerimizi araştırmak, ortaya çıkarmak, yenilerini üretmek, tanıtmak, geliştirmek ve de-

ğerlendirmek hepimizin görevidir. 

 

Bu modülde, turistik ve hediyelik eşyalar konusunda bilgi sahibi olabilecek ve turistik 

ve hediyelik eşyalar yapabileceksiniz. 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda aydınlık ve 

temiz bir ortamda tekniğine ve modele uygun olarak kitap ayracı yapabileceksiniz. 

 

 

  

 

 

 Kitap ayracı modelleri araştırınız. 

 Kitap ayraçlarında kullanılan malzemeleri inceleyiniz.  

 Hazırladığınız raporu ve çalışmaları sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla incele-

yiniz. 

  

1. KİTAP AYRACI 
 

Kitap ayraçları, 1500′lü yılların ortalarında kullanılmaya başlanmıştır. 1576 yılında ilk 

İncil’i basan Christopher Barker, içine uçları püsküllü bir ayraç iliştirerek I. Elizabeth’e ar-

mağan etmiştir. Derken buna benzer kitap ayraçları kısa sürede kiliselerde yaygınlaşmıştır. 

Kitap okuyanların kaldıkları yeri unutmaması gibi masum bir nedenle hayatın parçası olan 

ayraçlar, 1880′li yıllarda ilk kez tanıtım amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Hayranlık uyandı-

racak kadar güzel ve el yapımı olan bu ayraçlar, aynı zamanda dönemlerin estetik anlayışla-

rındaki değişim ve gelişimleri de ifade eder olmuştur. Doğum günü hediyesi olarak da işle-

nen ayraçlar daha özel günlere de tanıklık etmiştir. 1900′lerin sonlarında makine üretimi 

dokunmuş ayraçlar popülerlik kazanmış, dolayısıyla kitap ayracı üretimi endüstriyel bir bo-

yut kazanmıştır. 1880′lerden sonra sert kâğıt ve kartondan üretilen ayraçlar yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Ucuz ayraç üretimi hızlanmış ve ayraçlar reklam sektörünün bir parçası olmaya 

başlamıştır. Kibrit, yiyecek, sabun, duvar kâğıdı, parfüm ve çikolatalar ayraçlar üzerinde 

reklamı yapılan ürünler arasında yer almıştır. Diş macunu şeklinde, daire şeklinde ayraçlar 

ise yaratıcılığın sınırını o günlerde zorlamıştır. 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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1.1. Kitap Ayracı Modelleri Araştırmak 
 

 Aksesuarlı kitap ayraçları 

 Mıknatıslı kitap ayraçları 

 Örgü kitap ayraçları 

 Keçeden yapılmış kitap ayraçları 

 Kumaştan yapılmış kitap ayraçları 

 Kâğıttan yapılmış kitap ayraçları 

 Asetat kâğıdından yapılmış kitap ayraçları 

 Dantel kitap ayraçları 

 Origami kitap ayraçları 

 Metal kitap ayraçları 

 Ataçlardan yapılmış kitap ayracı 

 Lastikli geçmeli kitap ayracı 

        

Resim 1.1: Keçeden kitap ayracı                              Resim 1.2: Kâğıt kitap ayracı 

 

Resim 1.3: Kâğıt kitap ayracı 
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Resim 1.4: El şeklinde kitap ayracı                         Resim 1.5: Dantel kitap ayracı 

     

Resim 1.6: Lastik kitap ayracı      Resim 1.7: Keçe kitap ayracı       Resim 1.8: Keçe kitap ayracı        

         

 Resim 1.9: Kâğıt kitap ayracı      Resim 1.10: Yıldız kitap ayracı    Resim 1.11: Kâğıt kitap ay-

racı 
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Resim 1.12: Kâğıt kitap ayracı        Resim 1.13: Keçe kitap ayracı     Resim 1.14: Keçe kitap 

ayracı  

   

Resim 1.15: Ataçlardan kitap ayracı                         Resim 1.16: Kâğıttan kitap ayracı 

    

Resim 1.17: Çiçek kitap ayracı                              Resim 1.18: Kâğıttan kitap ayracı        
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Resim 1.19: Kalpli kitap ayracı                               Resim 1.20: Çiçekli kitap ayraçları      

    

Resim 1.21: Örgü kitap ayracı                             Resim 1.22: Kâğıt kitap ayracı        

     

Resim 1.23: Beyaz iş kitap ayracı   Resim 1.24: Kâğıt kitap ayracı  Resim 1.25: Kâğıt kitap ay-

racı     
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Resim 1.26: Keçe kitap ayracı      Resim 1.27: Kâğıt kitap ayracı     Resim 1.28: Keçe kitap ayra-

cı        

     

Resim 1.29: Kuş şeklinde kitap ayracı                     Resim 1.30: Kuş şeklinde kitap ayracı        

     
Resim 1.31: Kâğıt kitap ayracı                          Resim 1.32: Keçeden kitap ayraçları       
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Resim 1.33: Ahşap kitap ayracı                       Resim 1.34: Kâğıttan kitap ayraçları     

    

Resim 1.35: Kâğıttan kitap ayracı 

    

Resim 1.36: Dantel kitap ayracı    Resim 1.37: Örgü kitap ayracı        
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1.2. Modele Uygun Araç Gereç Hazırlamak 
 

Kitap ayracı öğrenme faaliyetinin uygulama faaliyetinde keçeden kitap ayracı yapıla-

rak aşağıdaki malzemeler kullanılmıştır. 

 

 Renkli ince keçeler 

 Keçelere uygun nakış iplikleri 

 Makas 

 Dikiş malzemeleri 

 Kâğıt ve kalemler 

  Cetvel 

 

1.3. Modeli uygulamak 

Model özelliğine uygun desen belirlenerek malzemeler hazırlanır. 

 

 Desen çizilir. 

 Model özelliğine uygun renkler belirlenir. 

 Kalıplar kesilerek keçelerin üzerine tekniğine uygun geçirilir. 

 Keçenin üzerine çizilmiş olan kalıplar kesilir.  

 Sıralama takip edilerek tekniğine uygun dikilir. 

            

Resim:1.38: Kâğıt kitap ayracı     Resim:1.39: Kâğıt kitap ayracı    Resim 1.40: Keçe kitap ayra-

cı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak kitap ayracı yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Malzemelerinizi hazırlayınız.  

 Renklerin uyumlu olmasına özen gös-

teriniz.  

 Keçelerin aynı kalınlıkta olmasına 

dikkat ediniz. 

 Deseninizi çizerek kalıbını çıkartınız. 

 Kalıbı keserek hazırlayınız. 

 

 Kahverengi keçeden iki adet 7x20 cm 

ölçülerinde kesiniz. 

 Diğer parçaları da keserek hazırlayı-

nız. 

 Kitap ayracınızın istediğiniz ölçülerde 

yapabilirsiniz.    

  

   Kuşun gövdesini zemin üzerine yer-

leştirerek işaretleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kuşun gözünü sabun ile çiziniz.  

 

 Koyu renkli iplik ile kuşunuzun gözü-

nü basit nakış iğneleri tekniği ile işle-

yiniz.   

  

  Gözü tamamlayınız. 

 

 Kanat kalıbını kuşun üzerine yerleşti-

riniz. 
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 Kanadı kuşun gövdesine toplu iğne ile 

tutturunuz. 

 Kanadın renginde iplik ile 3 mm içer-

den küçük oyulgama dikişi ile kanadı 

gövde ile dikerek birleştiriniz. 

  

 İlmek aralıklarının eşit olmasına özen 

gösteriniz. 

 

 Kuşun gagasının yerini zemin üzerin-

de sabunla çizerek işaretleyiniz. 

 

 Gagayı da oyulgama dikişi ile dikiniz.  
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 Kuşun gövdesini zemin üzerine yer-

leştiriniz. 

 

 Gövdeyi oyulgama dikişi ile dikiniz. 

 

 Ayı zemin üzerine yerleştiriniz. 

 

 Ayı da küçük dikişlerle tutturunuz. 
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 Kahverengi zemin üzerine Fransız 

düğümü tekniği ile yıldızlar yapınız. 

 Yıldız yapılacak yerden iğnenizi ku-

maşın yüzüne çıkarınız.  

 

 İğnenin üzerine ipliğinizi üç defa sarı-

nız. 

   

 İğneyi kumaşa çıktığınız yerin hemen 

yanına batınız. 

 

 İğneye sardığınız iplikleri iyice sıkıştı-

rarak düğümünüzü bitiriniz. 
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 Fransız düğümü yerine minik inciler 

veya kum boncuklar da dikebilirsiniz. 

 

 Kitap ayracının üst kenarını oval çizi-

niz. 

 

 Çizdiğiniz kısımdan kesiniz. 

 Üst kenarı kesmeden düz bırakabilir-

siniz. 
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 Kesmiş olduğunuz diğer parçayı da 

hazırlayınız. 

 Her iki parçayı birleştiriniz. 

 

 Her iki parçayı oyulgama dikişi ile 

dikerek birleştiriniz. 

  

 Her iki parçayı battaniye iğnesi tekni-

ği ile dikerek birleştirebilirsiniz. 

 

 Püskülünüzü hazırlayınız. 
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 Püskülü tamamlayınız. 

  

 Püskül geçirmek için üst kenarda ye-

rini belirleyiniz. 

 Belirlediğiniz yere birit yapınız. 

 Püskülü yerine yerleştiriniz. 

 

 Kitap ayracının son kontrollerini ya-

pınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kitap ayraçlarının tarihi 1600′lü yılların ortalarında yazılmaya başlanmıştır. 

 

2. (   ) Kitap okuyanların kaldıkları yeri unutmaması için kullanılır. 

 

3. (   ) Kitap ayıraçlar zamanla estetik anlayışlarındaki değişim ve gelişimleri de ifade eder 

olmuştur. 

 

4. (   ) 2000′lerin sonlarında makine üretimi olarak dokunmuş ayraçlar popülerlik kazanmış, 

dolayısıyla kitap ayracı üretimi endüstriyel bir boyut kazanmıştır. 

 

5. (   ) Değişik malzemeler kullanılarak kitap araçları yapılmaz. 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 
 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, temiz ve 

aydınlık ortam sağlandığında turistik hediyelik eşya üretimi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Magnet modellerini araştırınız. 

 Magnet modellerinde kullanılan malzemeler hakkında bilgi edininiz. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla inceleyi-

niz.  

 

2. MAGNET 
 

Buzdolabı kapağı üzerine mıknatıs özelliği ile yapışabilen çeşitli şekil ve figürlerden 

oluşturulan süslere verilen genel addır. Ucuz ve hızlı bir üretimi olmasından dolayı firmala-

rın promosyon amaçlı yaygın olarak kullandığı bir üründür. Özellikle ev içinde tüketi-

mi/kullanımı söz konusu olan ürünlerin reklamlarını evlerin içine ulaştırarak kalıcı reklam 

sağlayan bir malzemedir. Mıknatıs üzerine matbaa işlemi şeklinde oluşan ve buzdolapları 

üzerine yapıştırılarak kullanılan bir reklam gerecidir. Magnet çeşitleri; dereceli magnet (ter-

mometreli), özel kesim magnet, davetiye magnet, imsakiye ve takvim magnet, saat magnet, 

çerçeve magnet olmak üzere birçok çeşidi vardır. Magnetleri kullanan firmalar; lokantalar, 

restoranlar, eczaneler, fotoğrafçılar, çiğ köfteciler, damacana su bayileri, büfeler, marketler 

ve daha birçok alanda değişik projelerle çeşitli firmalar tarafından kullanılmaktadır. 

 

Magnetlerin üzerinde firmaların isim, unvan, logo, adres, telefon bilgileri ve görselleri 

yer almaktadır. İşletmeler müşterileriyle irtibat sağlamak amacıyla kullanmaktadır. Bazı 

metal yüzeylere ve buzdolabı üzerine mıknatıs özelliğiyle ile kolayca yapışmaktadır. 

Magnetler daha çok gıda sektöründe veya paket servisi olan diğer sektörlerde kullanılmakta-

dır. Yeni müşteriler edinme veya mevcut müşterilerle irtibatı kaybetmeme amacıyla kulla-

nılmaktadır. Magnetler bunun dışında davetiye ve nikâh şekeri sektöründe de kullanılmakta-

dır. Farklı bir uygulamayla araçların üzerinde reklam panosu olarak da kullanılmaktadır.  

 

Bu öğrenme faaliyetinde sizlere basit bir bebek magnet yapımı gösterilmiştir. Sizler de 

örgüden, soğuk seramik hamurundan, fimo hamurundan, keçeden, kumaşlardan, mandallar-

dan vb. malzemelerden buzdolabı magnetleri yapabilirsiniz. 

  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Kalp ve bebek magnet                           Resim 2.2: Keçe magnet   

 

Resim 2.3: Meyveli magnetler 

 
Resim 2.4: Meyveli magnetler 
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Resim 2.5: Meyve magnet               Resim 2.6: Pastalı magnet 

  

   Resim 2.7: Hayvan figürlü magnetler                Resim 2.8: Balık magnetler 

 

Resim 2.9: Farklı şekillerde magnet 
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Resim 2.10: Bebekli magnet                                      Resim 2.11: Bebekli magnet 

 
Resim 2.12: Bebek şekeri magnet 
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Resim 2.13: Tanıtım amaçlı magnetler                  Resim 2.14: Tanıtım amaçlı magnetler 

 
Resim 2.15: Tanıtım amaçlı magnetler 

 

Resim 2.16: Tanıtım amaçlı magnetler 
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Resim 2.17: Tanıtım amaçlı magnetler 

 

Resim 2.18: Tanıtım amaçlı magnetler 

2.1. Magnet Modelleri Araştırmak 
 

Magnet çeşit ve modelleri günümüzde oldukça fazladır. Magnet çeşitleri; 

 

 Magnet promosyon 

 Doğum günü magnetleri 

 Buzdolabı magnetleri 

 Bebek magnet 

 Nikâh şekeri buzdolabı süsü 

 Çerçeve magnet; vesikalık ya da büyük boy fotoğrafları buzdolaplarına tuttur-

mak suretiyle kullanılan magnet türüdür. 
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 Dereceli (termometreli) magnet; sıcaklığı ölçmek için insanların sürekli buzdo-

laplarında  bulundurması ve bu şekilde reklam alanı oluşturması yönüyle ideal 

bir reklam malzemesidir. 

 Özel kesim magnet 

 Bloknotlu magnet 

 Promosyon magnet 

  

Resim 2.19: Buzdolabı magnetleri 

  

Resim 2.20: Farklı şekillerde magnet                                   Resim 2.21: Bebekli magnet 
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Resim 2.22: Gelin-damat magnet       

 

Resim 2.23: Gelin-damat magnet       

  

Resim 2.24: Tavuk şekilli magnet                      Resim 2.25: Dereceli magnet           
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2.2. Modele Uygun Araç Gereç Hazırlamak 
 

Aşağıdaki malzemeleri kullanarak magnetler yapabilirsiniz. 

 

 Renkli keçeler 

 Renkli kumaş parçaları 

 Tüller, ipek, tafta fay vb kumaşlar 

 Mandallar 

 Farklı türde ve kalitede kâğıtlar 

 Fimo hamurları 

 Soğuk seramik hamurları 

 İnce çoraplar 

 Çiçek telleri 

 Yapay ya da kurumuş çiçekler 

  Nazar boncuklu ürünler 

 Deniz kabukları 

 Değişik renklerde ve kalınlıklarda kurdeleler 

 Fisto ve danteller 

 Mandallar 

 Model özelliğine uygun kalınlıkta mıknatıslar 

 

2.3. Modeli Uygulamak 
 

İnce çorap ve tel kullanarak bebek magnet yapımı uygulama faaliyetinde gösterilmiş-

tir. 

 

Kullanılan araç gereçler; 

 

 İnce çorap 

 Kalın çiçek teli 

 Makas  

 Dikiş malzemeleri 

 Silikon tabancası 

 Değişik kalınlıkta ve renklerde kurdeleler 

 Fisto ve danteller 

 Nakış iplikleri 

 4 ve 3 cm çapında borular (kâğıt veya plastik olabilir) 

 Kâğıt mıknatıs 

 Yan keski  

 Elyaf  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak magnet yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Malzemelerinizi hazırlayınız. 

  

 Teli borunun çevresinden 3-4 cm 

fazla ölçerek kesiniz. 

 Teli boruya sarınız.  

 

 Her iki ucu birleştirerek bükünüz. 

 Bükme payının 1 cm’den az ol-

mamasına dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Diğer boru içinde aynı işlemi ya-

pınız. 

 Her iki yaprağı da çalışarak bebe-

ğin şapkasını ve gövdesini hazır-

layınız. 

 Bebeğin şapkası için kâğıt havlu 

rulosu kullanılmıştır. 

 

 Biraz elyaf alarak büyük telin 

içerisine yerleştiriniz. 

 

 İnce esnek çorabı elyaf içeride 

kalacak şekilde tele geçiriniz. 

 

  Çorabı gererek yaprağın sap kıs-

mında tutunuz. 
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 Çorabı iplikle bağlayarak gövdeyi 

oluşturunuz.   

 

 Bebeğin şapkasını beyaz renkli 

çorap ile yukarıdaki sıralamaya 

göre hazırlayınız.  

 Bebeğin şapkasını ve gövdesini 

farklı renklerde çoraplar ile yapa-

bilirsiniz. 

 

 3-4 cm çapında ten rengi jarse 

kesiniz.  

 

 05 cm içeriden teyelleyiniz.  

 

 İçerisine elyaf koyarak büzünüz. 
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 Açıklığı iyice kapatarak sağlam-

laştırınız. 

 

 Koyu renkli iplik ile bebeğin göz-

lerini yapınız. 

 Gözlerini boncuk dikerek yapabi-

lirsiniz. 

 

 Bebeğin ağız kısmının yapılacağı 

yeri belirleyiniz. 

 

 Bebeğin ağzını Fransız düğümü 

tekniğiyle yapınız. 

 Ağzını pul veya boncuk dikerek 

çalışabilirsiniz. 

 

 Telin uçlarındaki fazlalıkları bü-

kerek düzeltiniz. 
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 Her iki parçanın uçlarını karşılıklı 

getirerek birleştiriniz. 

 İplik ile sararak sağlamlaştırınız. 

 

 Her iki parçanın birleştiği fazlalık-

ların üzerine silikon tabancası ile 

yapıştırıcı sürünüz. 

 

 Farklı yapıştırıcılar kullanabilirsi-

niz. 

 

 Bebeğin başını yapıştırıcının üze-

rine yerleştiriniz. 

 

 Teli şekillendirerek şapka görü-

nümü veriniz. 

 Bebeğinize saçlar yapabilirsiniz. 
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 Fistodan 8–10 cm uzunluğunda 

parça kesiniz. 

 Parçanın kısa kenarından dikerek 

birleştiriniz. 

 Fistonun kenarından teyelleyerek 

büzünüz. 

 

 Fistoyu bebeğin başına geçirerek 

yerleştiriniz. 

 Değişik renklerde fisto ve dantel-

lerle çalışabilirsiniz. 

 

 Yakası içinde farklı bir fisto kul-

lanarak bebeğinizi süsleyiniz. 

 

 Fistoyu dikerek tutturunuz. 
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 Kurdele ile fiyonk yaparak bebe-

ğin yakasına yapıştırınız. 

  

 Kâğıt mıknatısınızı keserek hazır-

layınız. 

 

 Silikon tabancası ile bebeğin arka-

sına yapıştırınız. 

 

 Magnetin son kontrol işlemlerini 

yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Magnet buzdolabı kapağı üzerine mıknatıs özelliği ile yapışabilen çeşitli şekil ve 

figürlerden oluşturulan süslere verilen genel addır. 

 

2. (   ) Magnet pahalı ve hızlı bir üretimi olmasından dolayı firmalar, promosyon amaçlı 

yaygın olarak kullanmaz. 

 

3. (   ) Ev içinde tüketimi/kullanımı söz konusu olan ürünlerin reklamlarını evlerin içine 

ulaştırarak kalıcı reklam sağlayan bir malzemedir. 

 

4. (   )  Magnet çeşitleri; dereceli magnet (termometreli), özel kesim magnet, davetiye 

magnet, imsakiye ve takvim magnet, saat magnet, çerçeve magnet olmak üzere birçok 

çeşidi vardır. 

 

5. (   ) Magnetleri kullanan firmalar; lokantalar, restoranlar, eczaneler, fotoğrafçılar, çiğ 

köfteciler, damacana su bayileri, büfeler, marketler ve daha birçok alanda değişik pro-

jelerle çeşitli firmalar tarafından kullanılmaktadır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, temiz ve 

aydınlık ortam sağlandığında anahtarlık yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Anahtarlık modelleri araştırınız. 

 Anahtarlıklarda kullanılan malzemeler hakkında bilgi edininiz. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla ince-

leyiniz.  

 

3. ANAHTARLIK 
 

Anahtarların kaybolmasını önlemek, kolayca kullanılmasını sağlamak için takıldığı 

maden, deri ve benzerinden yapılan halka ya da kılıflara anahtarlık denir.  

 

Resim 3.1: Anahtarlık 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.1. Anahtarlık Modelleri Araştırmak 
 

 Metal anahtarlık 

 Deri anahtarlık kameralı anahtarlık 

 Gümüş anahtarlık 

 Resimli anahtarlık 

 Işıklı anahtarlık 

 Örgü anahtarlık 

 Maskot anahtarlık 

 Keçeden yapılmış anahtarlık 

 Kumaş anahtarlık 

 Cam anahtarlık 

 Boncuk örme anahtarlık 

 Kristal anahtarlık vb. 

     

Resim 3.2: Gül anahtarlık             Resim 3.3: Boncuk anahtarlık 

  
Resim 3.4: Nazar boncuğu anahtarlık                    Resim 3.5: Mickey Mouse anahtarlık   
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Resim 3.6: Figürlü anahtarlıklar   

 

Resim 3.7: Boncuk örme anahtarlıklar 

 

Resim 3.8: Figürlü anahtarlıklar   
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Resim 3.9: Keçe anahtarlık           Resim 3.10: Keçe anahtarlık     Resim 3.11: Ayakkabı anah-

tarlık  

     
Resim 3.12: Keçe anahtarlık                                     Resim 3.13: Keçe anahtarlık 

  

Resim 3.14: Keçe anahtarlık                                        Resim 3.15: Keçe anahtarlık 
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Resim 3.16: Keçe anahtarlık                                        Resim 3.17: Keçe anahtarlık 

   

Resim 3.18:Örgü anahtarlık          Resim 3.19: Örgü anahtarlık     Resim 3.20: Örgü anahtarlık 

     

Resim 3.21: Pelüş anahtarlık         Resim 3.22: Keçe anahtarlık          Resim 3.23: Deri anahtarlık 
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Resim 3.24: Boncuk örme anahtarlıklar                              Resim 3.25: Keçe anahtarlıklar 

 

Resim 3.26: Keçe anahtarlıklar 

3.2. Modele Uygun Araç Gereç Hazırlamak 
 

Aşağıdaki malzemeleri kullanarak anahtarlıklar yapabilirsiniz. 

 

 Renkli keçeler 

 Renkli kumaş parçaları 

 Tüller, ipek, tafta fay vb. kumaşlar 

 İnce çoraplar 

 Çiçek telleri 

 Yapay ya da kurumuş çiçekler 

  Nazar boncuklu ürünler 

 Değişik kalınlıkta ve renklerde kurdeleler 

 Fisto ve danteller  

 Farklı türde ve kalitede kâğıtlar 

 Fimo hamurları 

 Soğuk seramik hamurları 

 Farklı kalınlıklarda metal zincirler 

 Deri vb kordonlar, iplikler 
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3.3. Modeli Uygulamak 
 

Uygulama faaliyetinde kullanılan malzemeler:  

 

 Renkli keçeler 

 Dikiş malzemeleri  

 Makas  

 Nakış iplikleri 

 Elyaf 

 Kâğıt ve kalemler 

 Anahtarları geçirmek için metal halka ve zincir 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak anahtarlık yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Malzemelerinizi hazırlayınız. 

  Model özelliğine uygun olarak keçeleri 

kesiniz. 

  

 Renklerin sıralamasını belirleyerek yerleş-

tiriniz. 

 

 

 Önce üst sıradaki mavi keçeyi açık yeşil 

keçenin üzerine yerleştirerek uygun 

renkte iplikle çırpma dikiş ile dikiniz. 

  

 Sırasıyla yeşil parçayı da mavi parçanın 

üzerine yerleştiriniz. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Uygun renkte iplikle çırpma dikiş ile diki-

niz. 

 

 Sırasıyla diğer parçaları da yerleştirerek 

dikiniz. 

 

 Birinci alt parçayı yerleştirerek dikiniz.   

 

 İkinci alt parçayı hazırlayınız. 

 

 Her iki parçayı battaniye iğnesi tekniği ile 

2–3 cm açıklık bırakarak dikiniz. 
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 Açıklıktan içeriye elyaf doldurunuz. 

 

 Açıklığı dikerek kapatınız. 

 

 Anahtarlığın üst kenar dikişinde zinciri 

takmak için birit yapınız. 

 Birit yerine açıklığı kapatmadan kurdele 

de yerleştirerek dikebilirsiniz. 

 

 Anahtarlığın son kontrol işlemlerini ya-

pınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Anahtarların kaybolmasını önlemek, kolayca kullanılmasını sağlamak için takıldı-

ğı maden, deri ve benzerinden yapılan halka ya da kılıflara anahtarlık denir. 

 

2. (   ) Keçe, deri, metal, boncuk vb. malzemeler kullanılarak anahtarlık yapılmaz. 

 

3. (   ) Anahtarlık kullanım amaçlı ve göz zevkimize hitap eder. 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değer-

lendiriniz. 

         

İşlem Basamakları Öneriler 

 Turistik hediyelik eşya nedir? Araştırınız. 
 Görsel ve basılı kaynaklardan faydalana-

bilirsiniz. 

 Hediyelik eşyaların kullanım yerlerini 

araştırınız. 

 Görsel ve basılı kaynaklardan faydalana-

bilirsiniz. 

 Hediyelik eşyaların kullanım amaçlarını 

araştırınız. 

 Görsel ve basılı kaynaklardan faydalana-

bilirsiniz. 

 Hediyelik eşyaların yapım tekniklerini 

araştınız. 

 Görsel ve basılı kaynaklardan faydalana-

bilirsiniz. 

 Hediyelik eşya çeşitlerini araştırınız. 
 Görsel ve basılı kaynaklardan faydalana-

bilirsiniz. 

 Araştırmalarınızı bir dosya içersinde 

toplayınız. 

 Dosyanızın düzenli ve doğru olmasına 

önem veriniz. 

 

 

 
DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Yanlış 

2. Doğru 

3. Doğru 

4. Yanlış 

5. Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Doğru 

2. Yanlış 

3. Doğru 

4. Doğru 

5. Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Doğru 

2. Yanlış 

3. Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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